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 الفكر التربوي 
   مام موسى بن جعفر لإل

 أ.م.د.باسم قاسم الغبان
 كلية الفنون الجميلة –جامعة بغداد 

 ليه:إهمية البحث والحاجة أ
مقدمة على سياق اإلنسان وهوو اوا ا ال وا والفعاليوة  له لفكر التربوي العربي اإلسالميا

 المجتموع وموا يمود من خالا تربيته  واضح في  ا مشكالت المجتمع اثرله ال ضارية والتاريخية و 
، غيور نن الفكوور التربوووي هود يسوو ا فوي  ووا المشووكالت الضورورية موون  لو  الموهوو  الوو ي  مون ثقافووة

واضووح فووي تعقيوود هوو   المشووكالت و يوواد   اثووريتخوو   موون ثقافووة المجتمووع بووا ننووه يمكوون ان يكووون لووه 
ص د يووو دي نلوووى الضوووع   يضوووا   ووودت اا فوووالفكر التربووووي ل يووو دي بالضووورور  نلوووى القوووو  ولكنوووه هووو

(ا ومن الممكن  ن ل ي دي الفكر التربوي دوما نلى ال رية بوا انوه هود يقوود ا0891،عبد الغني،44
نلى العبودية ن ن فليست القضية هضية فكر تربوي ف سا ، با ممن استمد ه ا الفكر وما ماادر  

تعميووق النةوور  العلميووة ل وو ا (او ن ا 0808م لووي،،01صومووا  ادهوودا  المةلوبووة وكيوو  ن قق ووا   
التراث الضخا وربة ه   النةر  بأهدا   دمة جنبوا  نلوى جنوا موع التفاعوا العميوق بوالتراث واإلفواد  
مووون مقومات وووا اإلسوووالمية التوووي دفعوووت العوووالا ن وووو الخيووور وال ضوووار   ، ون ووون نعوووي  فوووي عاووور 

اوود، ومون الضوروري دراسوة هو ا الت ولت الفكرية العربية اإلسالميةا فالنبعاث ال ضاري هو المق
هنووا  ننةلووق ن ووو ال اضوور وفووي الوهووت نفسووه وبووالقو   والتووراث العلمووي ومعرفتووه لاجيوواا الال قووة ،

نفسوو ا والنوودفال والعمووق ننةلووق ن ووو الماضووي ونستكشوو  مةوواهر  العةيمووة لكووي يعمووق تميوو   عوون 
نقضوووى للتووواري  امضوووى و الواهوووع المتخلووو  ون وووو المسوووتقبا فمووون الخةوووأ العتقووواد  ن التوووراث شوووي  

ومون هنوا نسولة    ا(0118،،سوعيد3 ص والمتا   با انه مة ر لعبقرية ادمة العربية واإلسالمية
 لنبوي االضو  على جانا م ا من تاري  ادموة العربيوة وتراث وا اإلسوالمي وان النجواي الو ي  ققوه 

ة موون اجووا رفعووة ادمووة  تووا مكانووة مرموهووة لمووا بوو لو   موون عةووا  و تضوو ياهوود  واا بيتووه الكووراا 
كبير في بنا  ال ضارات كأ د العواما الم ثر  فوي العمليوة التربويوة،  هاموا بإس اااإلسالمية  ، ف ا 

ن  يتفاعووا مع ووا المعلمووون والمتعلمووون و يكتسووبوا عوون ةريووق هوو ا التفاعووا والخبوورات و المعووار  و 
ن الهتموواا موون  هووا التربيووة و  لوو  التجاهووات والقووياا و لقوود شغووولت هوو   القضووية مسا وووة كبيووور  موو
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علوى وجوه ت التعليمية فوي جميووع الفلسوفات و و ال يوي في تنفي  السياسوا الم ا نس ام اانةالهوا من 
الخاوص في الفكر التربوي اإلسالمي،  نن الفكر اإلسالمي التربوي  بانيا لل ضار   وهاديا للبشر 

الو ي يقدموه العةموا  فوي بنوا   اإلسو ااد كبير بقيموة و منيرا للةريق دن هيمة اإليمان تت دد نلى  
هيمة عةيمة في التوراث الفق وي و التربووي، مموا جعلوه موهعوا متقودما مون  يوث التقودير و التبجيوا ، 
نن ربووة الفلسووفة بالتجربووة اإلنسووانية،  ات ادبعوواد المتعوودد ، يجعووا من ووا ةوواهر   ضووارية متميوو   ، 

سوا  كانت علميوة،  ا دينيوة،  ا اجتماعيوة اااول وا   موات تةوور ت ثر وتتأثر، بكا  نشةة اإلنسان 
وتبوووووودا  ناتجووووووة عوووووون عالهت ووووووا بأشووووووكاا التعبيوووووور الثقافووووووة، كادسووووووةور  والوووووودين والعلووووووا والسياسووووووة 
واإلديولوجيااااوعلى ه ا ادساس، كانت الفلسفة  اضر  في كا عار بقو ا تاا كاما اهتمام ا 

، ضووووعات ااووور ومووون ثوووا، تعوووددت اهتمامات وووا وتنوعوووت مو علوووى اإلشوووكاليات التوووي تشوووغا  هوووا الع
فعندما نريد بنا  اإلنسان لبد من ن وداث تغيور فوي وتباينت مناهج ا، الشي  ال ي اكسب ا خاوبة 

 فوروا ،040صةبائع البشر وفي وعوي ا وهيموت ا وشخاويت ا ن  يمكون بنوا  مجتموع ننسواني  قيقوي 
  ماا موسى بن جعفر بوي لإل( ومن هنا ننةلق لدراسة الفكر التر  ا0898،
 هداف البحث :أ

  ماا موسى بن جعفر الفكر التربوي لإل تعر لى ني د  الب ث ال الي  
 : حدود البحث 

  ماا التي تت دث عن اإل التاريخية  ادساسيةيت دد البا ث ببعض الكتا 
 منهجية البحث: 

 البا ث المن ج الوافي الت ليلي البنائي استخدا
 مصطلحات:تحديد ال

 : لغةالفكر 
جوووا  فوووي المعووواجا العربيوووةك الفكووور مووون فكاووور  موووا الفكووور  ف وووي الاوووور  فوووي الووو هن لمووور موووا 

 918 ص والفكر كتوردد القلوا فوي شووي ، يقواا تفكور، ورجوا فكايوور،  ي كثيور التفكيور الفكور لغووة ا  
 ( ا،الرا ي ، د ا ت 

كيوووووووور ،  ي كثيوووووووور الفكوووووووور ا      والفكوووووووور  ك تووووووووردد القلووووووووا فووووووووي الشووووووووي  ، يقوووووووواا ك تفكوووووووور ، ورجووووووووا ف
 ( ا0894،ابن فارس ، 019 ص

 اصطالحا  الفكر 
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هووو مجموعووة المبووادا واارا  والقوويا التووي يستخلاوو ا عقووا اإلنسووان موون ماووادر يوو من ب ووا 
 يمانا  قيقيا و تجارا وخبرات متراكمة في  ياته وه   المبادا واارا  هي التوي توت كا فوي سولوكه 

 ( 0111،الموسوي ،  04 ص
 التربية

مكانياتووه ، دن ووا ت وودث فووي مواهوو  ال يووا  ال قيقووة ول هو   عمليووة تراووين  ةاهووات الفوورد، واه
تقوا على مجرد تعلا عرضي  و تعلا من كتاا، وتعموا علوى ت و يا سولو  الفورد فوي مواج وة هو   
الم ةوووووووات والمواهووووووو  اليوميوووووووة بوووووووالم ح بوووووووين م تواهوووووووا، و سووووووواليب ا، وم توووووووو  ال يوووووووا  و سووووووواليب ا 

 ( ا ا 0891عفيفي ،،009ص 
 الفكر التربوي 

هووو سووجا لالفكووار فووي  موون مووا ومكووان مووا هوود عبوور عوون نفسووه فووي تعوواليا وكتابووات ولوودت 
واتسمت بالت ان وال كمة والعقالنية في اةار من التأما والنةر ابتغا  وجوه ال وق والخيور والجمواا 

 ( 0811، سعدي ،08 ص
 مام :اإل  سيرة

ا ي عموون  نا هرابتوي ل تنفوع ن  ن اعون نسوبه  موا بوااو  هوو   مواا موسوى بون جعفوريقوا اإل
ن ر موووي مواوووول فوووي الووودنيا وااخووور   ة  كوووا سوووبا ونسوووا ينقةوووع يووووا القياموووة نل سوووببي ونسوووبي واه

(هوو فوي 009السوابع مون شو ر اوفر سونة   يووا اد ود فوياإلمواا ا (  ولد 0111،كاما ، 01( ص
هريوووة مووون  عمووواا الفووورل  هوووي ادبووووا معجوووا البلووودان  و كووور فوووي  ادبووووا  ( منووو ا بوووين مكوووة والمدينوووة

وهوواا ثابووت اللغوووي سووميت ادبوووا   ل كيووة نمنووة بنووت وهووا  ا النبووي ادكوورا  هبوور  بووه  بالمدينووة، و
اسووومه الشووري  موسووى بوون جعفوور الاوووادق  ( 0899، 80 يوواهوت ال موووي ،ص لتبووو  السوويوا ب ووا

كثيوووور  من ووووا الاووووالح والكوووواةا وادمووووين و يوووون وكنيتووووه المشوووو ور   بووووو ال سوووون و بووووو نبووووراهيا و لقابووووه 
ولقبووه المشوو ور الكوواةا و لوو  لكثوور  كةمووه الغووية  المجت وودين والوونفس ال كيووة وادمووين والوووفي وال اهوور و
وعدا دعائه على  عدائه مع ما لقي من ا ويعر  عند الناس بباا ال وائج  مه  ميد  المافا  من 

وا عن وا  ميود  ماوفا  مون اددنواس كسوبيكة الو ها يقو ادشرا  ادعاةا وكوان اإلمواا الاوادق 
ما الت ادمال  ت رسو ا  توى  ديوت نلوي كراموة مون اا لوي وال جوة مون بعودي وهود كوان اإلمواا مون 

ا و سووخاها و كوورم ا وروي انووه كووان يقوووا الليووا للت جوود والعبوواد   تووى الفجوور  وو عبوود  هووا  مانووه وافق 
هو استشو د  093خامس والعشرين من ش ر رجا سنة فيالي الفجر ، سجنه هارون الرشيد وفي ال
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 ا  مامتووه خمسوونفووي  ووبس السووندي بوون شوواه  وكووان عموور  الشووري  خمسووا وخمسووين سوونة كانووت موود  
ا 0111،النااوري، 94وثالثين سنة وهبر   ش ر ما ي كر في بغداد هو مو ار القااوي والوداني  ص

) 
 أوالد اإلمام :

بنتوا    عشور  نثوى تسوعة عشور  كرا،وثمواني ا  ، كور و سوبعة وثالثوون ولود ماا الكاةا كان لإل
سوووماعيا اه م وووات  ولد شوووتى و بوووراهيا والعبووواس والقاسوووا داه و  مووواا علوووي بووون موسوووى الرضوووا مووون ا اإل

سوو اق وعبيوود اا و يوود اه وجعفوور وهووارون وال سوون لا ولوود وا موود وم موود و موو   لا ولوود وعبوود اا و 
ا  د وفاةمة الكبر  وفاةمة الاغر  ورهية و كيموة و ول م ات والفضا وال سين وسليمان وعقيا د

 ةا سولم منة و سنة وبري وة وعائشوة و نا جعفر ولبانة و ينا وخديجة وعلية و  بي ا ورهية الاغر  و  
  (،دات،الكليني  499- 491صولد   م ات ا كلثوا د وميمونة و 
 مام عصر اإل
 يوووورمن عاوووور المناوووووريووووه عشوووورين عامووووا شوووواهد الشووووةر الخموووواا موووون عاوووور ابدر  اإل 

وهوو يتعورض لت ديودات المناوورتار  بالقتوا  (  وهد ر   ابا  الاوادق ا999 -ا 994المناور  
لو ا  واخر  بال بس وهد سخر اج  ته لمراهبته فوي جميوع  التوه ويبودو ان المواا موسوى الكواةا 

ا بوه بشوكا مباشور تقي شر العباسين وليسمح  تى لتالمي   مون التاوايال  ر واعتاا بالكتمان ل
،و توى  روا  ا اديثوه كوانوا هلموا يوروون عنوه بأسومه الاوريح بوا بكنوى كما اعتادو  فوي عاور ابيوه 

فيقولوا تار  سمعت ابا ابراهيا وابا ال سن وبألقابه المختلفة كالعبد الاالح او العالا او السيد وا يانا 
الو ين عااورها كوانوا يراهبونوه بدهوة  يقولوا  دثني الرجا او سمعت الرجوا مموا يودا علوى ان ال كواا

 وي اووون عليووه وعلووى ااوو ابه انفاسوو ا ،وهنووا موون يتتبووع توواري  الموواا يجوود ان المناووور لووا يلتووق  
بالموواا ولووا يسووتدعيه الووى بغووداد كمووا كووان يسووتدعي والوود  وي وودد  بالقتووا وال ووبس لن الموواا كووان 

عون  بسوه  فى المناور ب    السواليامعت ل الناس ومنقةعا عن ا فال يضر المناور بشي  واكت
وعنوودما اشووت ر اموور الموواا والتوو   ولووه اكثوور المن وورفين عنووه والتوو   ولووه العلمووا  والووروا  وااووبح 

( اسوتدعا  الوى بغوداد ا999 -ا 999 بعود اسوتالمه ال كوا  العدو والاديق في ع د الم دي  ديث
كووا شووي  فقوود جووا  فووي توو كر  الخووواص اكثوور موون موور  بقاوود التنكيووا بووه ولكوون اراد  اا كانووت فوووق 

ستدعا  الم ودي مقاا موسى بن جعفر في المدينة فا الجو ي ان اها السير هالو كلقد كان لسبة ابن
الى بغداد و بسه ب ا ثا رد  الوى المدينوة لةيو  ر   ،ومضوى يقوواك رو  الخةيوا فوي تواري  بغوداد 
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موسى بن جعفر ر   في بعض الليوالي  عن الفضا بن الربيع عن ابيه انه هاا ك لما  بس الم دي
وون تو    ا يتو لا و  ن ت وونا يتو س ووا ع    ووف  }فقوواا لووهك يام موود فووي نومووه   بوون ابووي ةالووا يعلوو  رض  اد   وا فووي  دو فس 
،هاا الربيع فأرسا الي الم دي ليال فراعني  ل  مجيئه وا ا هو يقر   (00 م مدك{ا كو ام  ر      وا عو ةا ق  تو و  

موسى بن جعفور ،فلموا جئتوه بوه هواا اليوه وعانقوه با ، فقاا لي ك علي  الية وكان ا سن الناس اوت
ه   الية افت منني  واجلسه الى جانبه وهاا يا ابا ال سن ر يت الساعة امير الم منين وهو يقر  علي  

ول علووى ا وود موون ولوودي ،فقووااك واا مافعلووت  لوو  ابوودا ول هووو موون شوويمتي ،فقوواا  ان لتخوورح علووي  
هاا ك يواربيع اعةوه ثالثوة ال  دينوار ورد  الوى اهلوه ،هواا الربيوع فأ كموت امور  لويال كادهت ، ثا 

يوات تو كر  عون افما اابح ال وهو في الةريق الى المدينة مخافة العوائق ، وه   رواية من عود  رو 
روا  مختلفون ت كد استدعائه عد  مرات الى بغداد بأمر الم دي وهد  بسه واةلقه من  بسه واستلا 

(ولووويس هنوووا  مايشوووير مووون المراجوووع ان المووواا ا991 -ا 999ال كوووا بعووود الم ووودي ولووود  ال وووادي  
هد استدعا  ال ادي الى بغداد ولعا المد  القاير  التي  كا في ا لا تسمح له ببمارسة ما  الكاةا 

( ا918 -ا 991التووي هضوواها الموواا فووي ع وود هووارون الرشوويد  واتمارسووه ابيووه واجووداد  ،امووا السوون
مورات وهوو   كانت  سو  ما مر عليه في  ياته فلقود سوخر اج  توه لمراهبتوه واسوتدعا  الوى بغوداد عودف

،الوى ان سوجنه ونقوا موون أمر بإخراجووه بعود مود  مون الوو من يو اهود عليوه وكوان يضوعه فووي سوجنه ثوا 
  السووا هان سوولا الووى السووندي بوون شوواه  وفووي السووجن دس السووندي ابوون شوواسووجن الووى سووجن الووى 

ي ال ثالثة اياا وبعدها توفي الماا مقتول بالسا وهنوا  تفااويا دهيقوة ينقل وا لنوا الوروا  لالماا وماه
 ( 0119،ال سني ، 339-300يدي بعدد الاف ات في الب ث ا صيليسعني  كرها لتق

 الموروث العلمي والفكري لالمام
عوووت الروايوووة لي  (لقووود تنو أالتووو و المنووواةر و التووودريس و وهووود تمثوووا  لووو  العةوووا  مووون  الروايوووة 

العلمية المختلفوة كموا يشو د هو ا التنوول للتوراث الو ي واوا  والتألي  والمناةر  والتدريس الى ال قوا
ونلمووس  لوو  بوضوووي موون مةالعووة مسووند  الوو ي يبلووا ثالثووة اجوو ا  فيمووا  الينووا عوون الموواا الكوواةا 

ريخيووووة والتربويووووة يقووووارا موووون الوووو  اووووف ة تقريبووووا  وهوووود اشووووتما علووووى  نوووووال المعرفووووة العقائديووووة والتا
والخالهيوة وال كواا الشورعية والدعيوة وال يوارات وموا يوورتبة بمجواا توثيوق الرجواا وسوائر موا يوورتبة 
ببيووان عاوور الموواا وا تجاجاتووه مووع ال كوواا والمخووالفين  و مووا يوورتبة بمدرسووته العلميووة المتمثلووة فووي 

 جما هائال  مثا ما  هاا ابالمتخرجين من ةالبه والناب ين من اا ابه وهد بلغت بعض تأليفات 
الفه هشاا ابن ال كا وافوان بن ي يى بي ال السوابري وال سون بون م مود بون سوماعة الكنودي  يوث 
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بلغووت الكتووا الم لفووة لكووا موون ا ثالثووين م لفووا  كمووا الوو  علووي الةوواةري اربعووة عشوور كتابووا  وال سوون 
كتا وه ا هو هسا من النشاة  السراد ستة كتا وعبد اا بن جبلة سبعة كتا وعلي بن يقةن ثالثة

وابعواد الشوب ات البوار  والمو ثر فوي بلوور  فكور الموة  الثراما مناةرات الماا فقد كان ل ا  ،العلمي
والت امووات التووي كانووت تثووار ضوود الفكوور السووالمي واسووتةال ايضووا ان يقوو  ضوود الموجووات الفكريووة 

 الن رافية وال ركات الل ادية 
  مام عناصر الفلسفة عند اال

 اهلل 
  الل ووا بوو   سوواور وبوو   ةوواوا وبوو    وواور وبوو   اوووا وبوو  انتاوور وبوو   هوواا اإلموواا الكوواةا 

ليوو  وفوضووت  مووري نليوو  ل  وووا ول هووو  نل بوواا  العلووي العةوويا ا موووت وبوو    يووا  سوولمت نفسووي 
 سوب انه من ه ا القوا يجسد اإلماا اايوة الكريموة التوي هواا في وا ااا ( 0111،كاما ، 004( ص
وت وودث ( 0  ال ديوودك{يرو د  ه وو ي   ش وو اا ى كووول ووع   و  هوووو   يووتو م  يو ي و  يوو يو  رض  اد  و   ات  و  م  الس وو لوو و مو  هو ل وو}تعووالى 

وويو  وا  ي وو}اإلموواا عوون التجسوويا   يووث سووأا عوون اايووة الكريمووة  وو  و كش   (فأجوواا 40 القلووا ك {ن سوواق  ع 
 لمنووافقين فوال يسوتةيعون السووجود (  جواا  مون نوور يكشوو  فيقوع الم منوون سووجدا  وتودمج  اوالا ا

فوي موضوع  خور  موا بعوث اا  نبيوا   ورسوله نلوى عبواد   ا( ثا هاا 0818،الادوق ، 094 ص
نل ليعقلوووا عوون اا فأ سوون ا اسووتجابة   سوون ا معرفووة ا و علم ووا بووأمر اا   سوون ا عقووال و عقل ووا 

ين علووى النوواس ، جووة ةوواهر  و جووة  رفع ووا درجووة فووي الوودنيا وااخوور  (وفووي هوووا  خوور  نن ا  جتوو
ا( 0111، كامووا ،318باةنووه فأمووا الةوواهر  فالرسووا وادنبيووا  وادئمووة و مووا الباةنووة فووالعقوا ( ص 

 ا وسو  نت دث عن العقا ل قاو  عةى اإلماا  همية للعقا في معرفة اا سب انه وتعالى من هنا 
 التوحيد 

 وا  فووكو  هو ن ل وكو ا ي  ل  د و  ول  ا يو ل  د و  ل  ا ي  ل   دو م  اا الا   دو     ا ا و  ا هو هو  }لقد اهتد  اإلماا بااية الكريمة
فوي التو يود  ان اا تعوالى وا ود ا ود اومد  ( يث يقوا في ا ود   اديثوه  4-0 التو يدك  { دو       

يموووت  شووريكا  وانووه ال ووي الوو ي ل لووا يلوود فيووورث،ولا يولوود فيشووار ، ولووا يتخوو  اووا بة  ول ولوودا  ول
يبيوود والبوواهي  يعجووا والوودائا الوو ي ل قووادر الوو ي ل يعج ،والقوواهر الوو ي ل يغلووا وال لوويا الوو ي لوال

 يوو ا والعووالا الوو ي ل يفتقوور والع يوو  الوو ي ل يوو وا والغنووي الوو ي ل يفنووي والثابووت الوو ي ل الوو ي ل
 وهوواا ولليووه ادتقوودر  العقوووا ول تقووع ع يبخووا وانووه ل يجووور والجووواد الوو ي ل يج ووا والعوودا الوو ي ل

باووار وهووو الةيوو  الخبيوور باووار وهووو يوودر  ادهةووار ول ي ويووه مكووان ول تدركووه ادت ووية بووه اد
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خور الوو ي لشوي  بعوود  وا الو ي لشوي  هبلووه وادولويس كمثلوه شووي  وهوو السووميع الباوير  وهووو اد
 308- 081وهووو القووديا ومووا سوووا  مخلووق م وودث تعووالى عوون اووفات المخلوووهين علوووا  كبيوورا  (  ص

 هو( 0413،المجلسي،
 الكون 

هووو المعلووا والمل ووا والمف ووا وهووو ل يعجوو  عوون شووي  وهووو القووادر   نن اا  يقوووا اإلموواا 
ال ي  ما ادرض في الفضا  و مدها بالضيا  ورفع فوه ا السما  بال عمد وبث فوي هو ا الكوون موا 

ر  م عنة ل رادتوه ماضوية ب سوا ل ي اى من الكواكا ال ائلة السائر  وفق نةاا ابدي ةائعة دم
،دات( كامووا ، 091مشوويئته هووو سووب انه الوو ي نةووا الكووون بموجوداتووه كل ووا ل يعجوو   التعلوويا(  ص

 كموا للنواس ال جوج بوالعقوا و فضووى نلوي ا بالبيوان ودل وا علوى ربوبيتوه بوواإلدل   نن اا  وهواا 
وو لووق  ي خ  ف وو نن  }  فقوواا  ووب    وور  الب   ي فووي  جوور  ت   تووي  ل  ا لوو   الفو و   ار    ووالن  و   يووا  ل  ا      ال  اخووت  و   رض  د  او   ات  و  م  الس  ا م 

و ا   م  الس و ن  اا م   ا  ن      ا م  و   اس  الن   عو نف  ي   وي  وف   ث  ب وا و    ووت  م   عود  ب    رض  اد   ا بوه   ي وأ  ف   ا   ن م وم   ة  اب ود   اا ن كووا م 
(وهواا  014 البقور  ك { ون  لووعق  ي   وا  ق ول   ات  ي ود    رض  اد  و   ا   م  ن الس  ي  ب   ر  خ  س  المو  اا     الس  و   ي  اير  الا  ي   ار  ت  و  

،  كامووا ،318 هود جعوا اا عو  وجوا   لو  دلوويال علوى معرفتوه بوأن ل وا مودبر ا  (  ص  اإلمواا 
ون  ال  و   مور  ق  ال  و   مس  الش وو   ار    والن  و   يوا  ال   او كوول   ر  خ  س وو  }فقاا سب انه  اا( 0111  فوي   نن      مر  أ  ب و اتو ر خ  س ومو  واو جو

وو او    ن ويو عووا  و  م  ة  وفوا  و  خ   ق  ر  ب ووال   او يكو ر  يوو}(وهوواا سوب انه  00 سووور  الن وا ك { ون  لووعق  ي   وا  ق وولا  يوات  د       ل و     ن  م 
 (  04 الروا ك {ون  قلو ع  ي   وا  ق  ل   ات  ي  د      ل      في   ن  ا ن     وت  م   عد  ب   رض  اد  ه   ب   ي  ي يو ا   ف  م   ا   م  الس  

 القضاء والقدر
القضا  والقدر هو  كوا اا فوي الكوون لإلنسوان  وهوو وهوول ال ووادث وفوق  كوا اا سوب انه 
وهووو هوورار  سووب انه علووى مخلوهاتووه  ومووا يولوود فوورد ومووا يموووت ومووا يموود اجووا ول يوونقص لكووا فوورد نل 

ول فووي  مكتوووا موون هبووا  تووى الورهووة التووي تسووقة علووى ادرض ومووا يولوود فووي الب وور ول فووي ادرض
ا   ومو عل  ي   ل    يوا  الغ   يح  ات  ف وم    و نود  ع  و  }السما  نل وفق هضا  اا سب انه وكما يقوا اا في كتابوه الجليوا 

و او عل وي  و   و   هوول  ن   وو    ور  الب   و   ر  الب وو ا فوي  م  و ةو سوقو ا ت  م  وولو ةو  فوي   ة  ب و    ل   ا و    ومو عل   ي  ل  ن   ة  ه وور  ن و  م   ل  و   رض  اد   ات  م 
موان بالقضوا  والقودر ل يعفوي اإلنسوان ي( وان اد 98 النعوااك { ين  ب وم   اا  ت وك    في  ل  ن   س  اب  ي     ل  ا  و  ةر  

موون مسوو ولية عملووه غيوور ان مسوو وليته ل تتعلووق بالجوانووا الخارجووة عوون  رادتووه كةولووه ولونووه ور هووه 
نما ي اسا على التكالي  الملقا  عليه فمن عما خير و ا لح است ق ال سنات ومن وهوته ااال  واه

ا كو اب  ا  ا    م  و  }عبث وغ  ونقض ادمانة وفعا ما ن ي عنه است ق السيئات وكما يقوا اا سب انه 
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فيقووا فوي القضوا   (  موا اإلمواا  31 الشور  ك { ير  ث  ن ك  وا ع  عفو ي  ا و  يكو يد  ت    ب  س  ا ك  م  ب  ف   ة  يب  ا  م   ن  ما 
راد  ومشوويئة وكتوواا والقوودر  ل يكووون شووي  فووي السووموات ول  فووي ادرض نل بسووبع كبقضووا  وهوودر واه

،المجموع العلموي  011( ص واجا و  ن ،فمن  عا غير  لو  فقود كو ا علوى اا  و رد علوى اا 
،0101 ) 

 الجبر واالختيار 
مور  للاودفة ول يجعوا منوه  وائرا  كيو   نسوان مسولما  ل يجعوا اإل ختيواريموان بوالجبر والاإل

 ان اا خلوق الخلوق فعلوا  يقووا المواا هويا  اامدا يعر  موا ا يفعوا وموا يريود  فيكون با يجعله 
ما ها اليه اائرون فوأمرها ون واها ،فموا امور بوه مون شوي فقود جعوا ل وا السوبيا الوى الخو  بوه وموا 

وموا  ، نوهانوون نخو ين ول تواركين ال بن اها عنوه مون شوي  فقود جعوا ل وا السوبيا الوى تركوه ول يكو 
ا كووي     ا كو و  بلووي  ل  }كتابوه الجليوا  ي ا دا  من خلقه على معايته بوا اختبورها بوالبلو  كموا هواا فوجبر اا

ووع   سونو        ( ومون واووايا الموواا لووبعض ابنائوه انووه هوواا   يوابني ايووا  ان يوورا  اا فووي   9هووودك  {ال  م 
تقاوير فوي عبواد  معاية ن ا  عن ا وايا  ان يفقد  عند ةاعة امر  ب ا ول تخرجن نفس  مون ال

يوا  والمو اي فأنوه يو ها بنوور نيمانو   ويسوتخ  مرو تو  توه يعبد  ق عباد ن اا لناا وةاعته  واه
يووا  والضووجر والكسووا فأن مووا يمنعووان  ةوو  موون الوودنيا واا ال سووني  ،909- 909(  صخوور    ،واه

  (ا 0119،
 خراليوم األ

ا الخيوور  تووى مووع النوواس الوو ين خوور يجعووا موون النسووان  رياووا  علووى عموويمووان بوواليوا اداإل
هابلو  بالشر لنه يعر  ان لكا فرد ج ا  يوا القيامة ويجعا النسان يتا  بالافات الجيد  مثوا 
هوا ال ق والمانة والبتعاد عن الرشو  والك ا ويجاهود فوي سوبيا اا وي وافة علوى بيتوه ومجتمعوه 

سووود  العوودا والخووا  مجتمووع هوووي واووالح ي وغيرهووا موون المووور الم مووة التووي تبنووي مجتمعووا متكووامال  
وىواو ج   يو  ا    ثوور  يوو    و  س   هو عي  س   ن     و   عى  س   ام   ل  ن   سان  ن  إل  ل   يس  ن ل     و  } وكما هاا اا   ن     ى و  ف وو  اد   ا      هو الج 

ا فووي  نن العقووال   هوودو فووي الوودنيا ورغبووو  يقوووا الموواا  (و 40-38 الوونجا ك {ى   وونت  المو     ب وولووى ر  ن  
الخر  لن ا علموا  ن الدنيا ةالبة ومةلوبة فمن ةلا ااخر  ةلبته الدنيا  تى يسوتوفي من وا ر هوه 

،المجموع العلموي  080هونخرتوه ( ص ومن ةلا الدنيا ةلبته ااخر  فيأتيه المووت فيفسود عليوه دنيوا
وبوة غودا  فوأن  لتودركون شور  الخور  ال بتور  موات بون فوال تنةوروا بالت وفي موضع اخر(0101،
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وعووة  هووا العقووا  ان اا   هوواا الموواا و  دون غوود  يومووا  وليلووة   وهضووا  اا في مووا يغوودو ويووروي (
 ( 30 النعاا ك { ون  لو عق   ت  ال  ف      ون  قو ت  ي   ين     ل  ل   يرو خ    و ر  خ  اد   ارو د  ل  ل  و  }خر  فقاا تعالى ورغب ا في اا

 العقل
 لكووا شووي  دليووا   فووي التفكيوور هوواا يووث   كبيوور  عنايووة موواا بموضووول العقووااإل اعتنووىلقوود 

يووة  ومةياووة العاهووا التواضووع وكفووى بوو   ودليووا العاهووا التفكيوور ودليووا التفكيوور الاوومت ولكووا شووي مة 
عوون   رموسووى بوون جعفوو ي وودثنا المووااو ا( 0111، كامووا ، 391ج ووال   ن تركووت مان يووت ( ص

قه اا من الرو انيين عن يمين العر  ،مون نوور    نن اا خلق العقا وهو  وا خلق  خل العقا فيقوا
 عةيمووا  ( وكرمتوو  علووى جووا خلقتوو  خلقا  عوو  و بووا فقوواا اا فقوواا لووه  دبوور فووأدبر ثووا هوواا لووه  هبووا فأه

جميع خلقي ثا خلق الج ا من الب ر ادجاح الةلماناي فقاا له  دبر فأدبر ثا هاا له  هبا فلا يقبا 
للعقوا خمسوة وسوبعين جنودا  فلموا ر   الج وا موا كاورا  اا بوه العقوا   فلعنوه ثوا جعوا   فقاا ااستكبرت  ن

وما  عةا   ضمر  له العودا  فقواا الج وا يوارا هو ا خلوق  مثلوي خلقتوه وكرمتوه وهويتوه و نوا ضود  ول 
هو  لي به  عةني من الجند مثلما  عةيته فقاا تبار  وتعالى نعا ،فأن عايتني بعد  ل   خرجتو  

وموون ر متووي فقوواا اهوود رضوويت فأعةووا  اا خمسووة وسووبعين جنوودا  فكووان ممووا  وجنوود  موون جوووار ي
 عةى العقا من الخمسة والسبعين جندا  الخير وهو و ير العقا وجعا ضد  الشر وهو و ير الج ا 

) 
 وهذه جنود العقل وما يقابلها من جنود الجهل 

 ( العودا ،الجوور(ةالقنو  اإليمان ،الكفر( التاوديق ،التكو يا ( اإلخوالص ،النفاق( الرجوا  ،
 السووووووخة(  الشووووووكر ،الكفووووووران ( اليووووووأس ،الةمووووووع ( التوكووووووا ،ال رص( الر فووووووة ،الغلةووووووة (  الرضووووووا،

 العلا،الج ا ( العفة ،الت ت  ( ال هود الرغبوة ( الرفوق ،الخورق (  الرهبوة ،الجور   ( التواضوع ،الكبور( 
 لسوووووتكبار(  التسوووووليا التجبووووور( التووووو د  ،العجلوووووة ( ال لوووووا ،السوووووفه ( الاووووومت ،ال در( الستسوووووالا ،ا

( ( الاوفح ،النتقواا ( الغنوى الفقور العفو،ال قد ( الر مة ،القسوو  (  اليقوين ،الشو (  الاوبر،الج ل 
ة ،الشوووور  ( المواسووووا  ،المنووووع(    التفكوووور ،السوووو و ( ال فووووة ،النسوووويان ( التوااووووا ،القةيعووووة ( القناعوووو

 اوووية ( الخضوووول ،التةاوا( السوووالمة ،الوووبال  (الموووود  ،العوووداو  ( الوفوووا  ،الغووودر ( الةاعوووة ،المع 
  الف وووا ،الغبووواو  ( المعرفوووة ،النكوووار(  المووودارا  ،المكاشوووفة ( سوووالمة الغيوووا ،الممووواكر  (  الكتموووان ،
 الفشووا  ( البوور ،العقوووق ( ال قيقووة ،التسوووي  ( المعوورو  ،المنكوور ( التقيووة ،ال اعووة ( الناووا  ،

 القووو ر ( ال يوووا  ،الق وووة ( القاووود ،السووورا  ( الرا وووة ،التعوووا (الةلوووا ( التقوووى ،ال سووود ( النةافوووة ،
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  السووو ولة ،الاوووعوبة (  العافيوووة ،البلوووو  ( القوووواا ،المكووواثر  (  ال كموووة ،ال وووو  ( الوهوووار ،الخفوووة (
  السعاد  ،الشقا  (  التوبة ،الارار( الم افةة ،الت واون ( الودعا  ،السوتنكا  ( النشواة الكسوا (

 اللفووووووة ،الفرهووووووة ( السووووووخا  ،البخووووووا ( الخشووووووول ،العجووووووا ( اووووووون ال ووووووديث ،   الفوووووري ،ال وووووو ن( 
النميمة( السووتخفار ،الغتوورار ( الكياسووة ،ال مووق ( ول تجمووع هوو   الخاوواا  نل لنبووي  و واووي  و 

يمان و ما سائر الناس من الم منين فإن   دها ل يخلوو مون  ن يكوون فيوه م من امت ن اا هلبه لال
من  جناد العقا  تى يستكما العقوا  ويوتخلص مون جنوود الج وا فعنود  لو  يكوون  بعضو ه   الجنود

 ،ال رانوووي، 089- 093 ص فوووي الدرجوووة العليوووا موووع ادنبيوووا  وادواووويا  علوووي ا الاوووال  والسوووالا (
 ( ا 0818

 العلم والتعلم 
و}ولا يمس ا بشر فقاا سب انه   ىسي ين استغربت  ن تلد ع علا مريا  اا  اا     ل     ك 

وا ه     ن  ، ا و ش وي   ام   قو خلو ي   ون  إف   مورا     ى ض  ول  ع  يو و   ونو كووي  ن ف  كوو هو ل و واو قووا ي  م   يوا  نج  اإل  ا  و  ر  و  ت وال  و   موة  ك  ال   و   اا  كت وال   هو مو
وون  ي ن وولووى ب  ن  ول  سووور  و    فووي   اس  الن وو او لاووك  يو و  } يخلقووه معلمووا مف مووا(و لوو  بووأن  48-49 اا عمووران ك{ يا  رائ  س 

ثووا هوواا فووي عوورض نعمووه بوو ل   علووى عيسووى بوون مووريا  ( فقوود امووتن اا  41 اا عمووران ك { وود  الم  
 فوي   اس  الن و او ل وك  تو  س  دو القوو وي  رو ب و    دتو ي و     ن  ،    ت  د  ال وو   لوى  ع  و   يو   ل  ع   توي  عم  ر ن  ا كوو ا  ري  م   بن  ايسى ع   ا  ي   }يهلع
( وهكو ا يعلوا اا تعوالى  001 المائد ك {يا  نج  اإل  و      وراالت  و   مة  ك  ال   و   اا  ت  الك      متو ل    ع  اه  ، و   ال  ك  و    د  الم  

وهواا عو    وعلوا اهوا بيتوه   نبيا   ورسله وعباد  الاال ين وهد ختا  ل  بأن علوا نبينوا م مود 
ماا في العلا ا اإلويقو (   4- 0 الر من ك{ ان  ي  ب  ال   هو م  ل  ،ع   ان  نس  اإل   ق  ل  ،خ    ن  نر القو  ا  ل  ع   منو    الر  }شأنه 

 وجد ت علا الناس في  ربع ، ول ا  ن تعر  رب  ،وثانية  ن تعر  ما اونع بو  ، والثالثوة والتعلا 
 ا (0111،كامووا ، 398 ن تعوور  مووا  راد منوو  ،والرابعووة  ن تعوور  مووا يخرجوو  موون دينوو  (  ص

اا فأ سووون ا  مابعوووث اا انبيوووا   ورسوووله نلوووى عبووواد  نل ليعقلووووا عووون  فوووي موضوووع اخووور ويقووووا 
استجابة   سن ا معرفة ا و علم ا بأمر اا ا سن ا عقوال  واعقل وا  رفع وا درجوة فوي الودنيا والخور  

ووا  الخلووق لةاعووة اا ول نجووا  نل بالةاعووة والةاعووة بووالعلا والعلووا بوووالتعلا (  وفووي موضووع اخر نا 
 ا(0111، كاما ، 391لعقا (  صوالتعلا بالعقا يعتقد ول علا من عالا رباني ومعرفة العالا  با

 المعلم 
موواا  هووو سووليا النبووو  ، و وارث علوووا  هووا البيووت  علووي ا السووالا( فووي عاوور  ، و علووى اإل

الرغا من الةر  السياسوي ال ورح ، و تضوييق ال كاواا عليوه نل  نوه لوا يتور  مسو وليته العلميوة ، و 
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و معوار  و اتجاهوات ا فتاود  لا يتخاا عن تاو يح المسوار اإلسوالمي بكوا موا  وو  مون علووا 
، و ايجوواد لتو يوود ، و تنقيوة موودارات العقيود هوو و تالم توه لتيووارات اإلل واد و ال ندهووة لتثبيوت  ركوان ا

ر يووة عقائديووة  اوويلة تشووع بووروي التو يوود، فقوود هوواا فووي ال نادهووة  عليووه السووالا (  ال نووديق هووو الوورادا 
وت   ل  }هاا اا في كتابه الكريا على اا ورسوله وها ال ين ي ادون اا ورسوله  اا ب و ون  نوو م  يو  وموا  ه   دو ج 

وواد   يوووا  ال  و   وو ون  د  نو يووو ر  خ  وو ن  م  ( وهوواا  عليووه السووالا (   وا موون  ل وود  00 المجادلووة ك {هو ول  سووور  اا و   د  آ  
وت نوووودق فووووي السووووما  نبلوووويس اللعووووين فأسووووتكبر وافتخوووور علووووى اووووفي اا ونجلووووه ندا  عليووووه السووووالا 

وهد  تثبت في اعماق النفس و العقااكما  غنى مدرسة الفقه  ا(0111، كاما ، 011- 088( ص
، و يعماوق  اووا التفسوير   المن جيوة يثباوت  ركوان اإلسوالا ب ديثه و رواياته و تفسير  ، و كان ب  

و اإلسوالمي ، و يونقاووي منوواهج الفقووه و التشووريع ، ف فووة بو ل  مدرسووة اهووا البيووت  علووي ا السووالا( ، 
اغنووووى عةا هووووا ، و  نمووووى ثمارهووووا ، و لقوووود  كوووورت كتووووا الرجوووواا ، و تووووراجا الووووروا  ، و المعنيووووين 
بال ديث  ن  كثر مون ثالثمائوة راو  ، رووا عون موسوى بون جعفور   عليوه السوالا (ا و يو كر التواري  

 ىعةووهوود  و  العلمووي بفخوور كوكبووة موون تالم تووه كمووا يوو كر للكثيوور موون ا كتبووا  و م لفووات علميووة ثرياووة
 كوان يقووا  ل يقوا الماا  عن جودي اميور المو منين  عليوه السوالا (ماا افات المعلا الناجح فاإل

يجلس في ادر المجلس نل رجا  فيه ثوالث خاواا ،يجيوا ن ا سوئا ،وينةوق ن ا عجو  القووا عون 
الكوووالا ويشوووير بوووالر ي الووو ي فيوووه اوووالي  هلوووه فمووون لوووا يكووون فيوووه شوووي  مووون ن فجلوووس ف وووو   موووق 

واكووود المووواا علوووى المعلوووا الووو ي يمتلووو  العلوووا والمعرفوووة بقولوووه  عليوووه  ا(0111،كاموووا ، 393( ص
موواا  عليووه إل يقوووا و  (السووالا(  موون افتووى النوواس بغيوور علووا لعنتووه مالئكووة الرض ومالئكووة السووما 

 عتووه ، ا علمووت عةووا العووالا لعلمووه ودل مناوعلووا الجاهووا مموو   تعلووا موون العلووا مووا ج لووت ،السووالا (
 ( 0101،المجمع العلمي ، 99ا لج له ول تةرد  ولكن هربه وعلمه( واغر الجاه

 المتعلم 
 ون  عو م  سوت  ي    ين     ال و اد  ب وع   ر  شاوب  ف  }ن اا تبار  وتعالى بشر  ها العقا والف ا في كتابه فقاا ع  وجوا ن

وو    ون  عوووب  ت  ي  ف   وا  الق وو  عليووه يقوووا ف  موواا عوون ثووالث اووفات للمووتعلاوين ووى اإل ( 09-09 ال موورك{هو ن   س 
ةوووا بفكوور  نوور  موون سولة ثالثووا  علووى ثوالث فكأنمووا  عووان هووا  علووى هوودا عقلوه ،موون  ةلووا  السوالا(

 ملوه وم وا ةرائو   كمتوه بفضووا كالموه و ةفوأ نووور عبرتوه بشو وات نفسوه فكأنموا  عوان هووا  علووى 
ضوووع ا( وفوووي مو 0111، كاموووا ، 391هووودا عقلوووه ،ومووون هووودا عقلوووه  فسووود  عليوووه دينوووه ودنيوووا  ( ص

اخريقوا الماا عليه السالا (   ولى العلا ب  ما ل يالح ل  العما نل به و وجا العما علي  ما 
 نت مس وا  عن العما به و ل ا العلا ل  ما دلو  علوى اوالي هلبو  و ة ور لو  فسواد  و  مود العلوا 
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موا ي يود فوي عاهبة ما  اد  في علم  العاجا فال تشغلن بعلا موال يضور  ج لوه ول تغفلون عون علوا 
ويرغوا المواا ةلبوة العلوا فوي ادخو  مون المعلوا فيقووا  ا(0111، كاموا ، 394ج ل  تركه (  ص

 عليه السالا( لو وجدتا سراجا  يتوهد بالقةران في ليلة مةلمة ل سوتةأتا  بوه ولوا يمونعكا ريوح نتنوة 
غبوووووة في وووووا كووووو ل  ينبغوووووي لكوووووا  ن تأخووووو وا ال كموووووة ممووووون وجووووودتموها معوووووه ول يمووووونعكا من وووووا سوووووو  ر 

ا ( وهووواا  عليوووه السوووالا( فوووي مجالسوووة اهوووا العلوووا  مجالسوووة  هوووا الووودين 0111، كاموووا ،394( ص
 ،390مووون وبركوووة  ورشووود  وتوفيوووق  مووون اا (  ص وااخووور  ومشووواور  العاهوووا النااوووح يو شووور  الووودنيا 

ا من اكرمه اا بثالث فقد لة  به كعقا يكفيه م ونة هوا  ،وعل وفي موضع اخر ا (0111،كاما
  ( 0119،ال سني ، 908 ص (رفقيكفيه م ونة ج له ،وغنى يكفيه مخافة ال

 العمل
سووالا بالعموا وكوورا العمواا بينمووا كوان العورا ي تقوورون العمواا اليدويووة وي ةوون موون اعتنوى اإللقود 
رسوةو جودير   عمواا واعتبرهوا ون هو   ادر يضوا ي تقو كانوا  ن ا وشأن  ا اب ا وك ل  اليونانيونشأ

قوووا ل ووا وجعل ووا تناسووا العبيوود واعتقوود ان العمووا اليوودوي يوو دي الووى ع و الوو ين ل عقوووا ال باووغار
تال  العقا ول يتر  للعام  ( 0819 عبود الودائا ،،  099صا وهتا  للتفكيور فوي السياسوة  البالد  واه
ا نو وا الرسوالة السوماوية واعةوى للعموا هيموة كبيور  وخيور موا مثو بينما اكد السالا على العما منو   

علي بون  مو   ر يوت اإلمواا   ل  الرسوا الكريا  الى اا عليه واله وسلا ( واها بيته الكراا فيقوا
الكاةا  عليه السالا ( يعما في ارض له هد استنقعت هدما  من العرق فقلوت لوه  يون الرجواان فقواا 

سووا اا ر  فقلوت ومون هوو فقواا ك يا علي  هد عموا باليود مون هوو خيور  منوي فوي  رضوه ومون  بوي (
و مير الم منين  عليه السالا ( ونبائي كل وا هود عملووا بأيودي ا وهوو مون  ( الى اا عليه واله وسلا

ويقوووا  عليووه السووالا  ا (0111،كامووا ، 31عمووا النبيووين والمرسوولين وادواوويا  والاووال ين ( ص
 (ج وا موردود  هليا العما من العاها مقبوا مضاع  وكثير العما من  ها ال وو  وال (في العما 
ن كووان ل  ق ر بووالموواا فووي القناعووة ويقوووا اإل  نن كووان يغونيوو  مووا يكفيوو  فووإن مووا فووي الوودنيا يكفيوو  واه

وهد هرن  الماا العما بالعلا  يث هاا ان كوا النواس (يغوني  ما يكفي  فليس شي  من الدنيا يغوني  
   نووتا تدرسووون ال كمووة يباوور النجوووا ،ولكوون ل ي وودي ب ووا نل موون يعوور  مجاري ووا ومنا ل ووا وكوو ل

 الموو من هليووا الكووالا كثيوور العمووا  وفووي موضووع اخوور ولكوون ل ي وودي ب ووا موونكا نل موون عمووا ب ووا ( 
 ا (0111،كاما ،390-391والمنافق كثير الكالا هليا العما (  ص 

 خالقية القيم األ
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يا هوو اسولوب ا ف وا ة ار بالافات الاافية والتربيوة النبيلوة السوامية والسولوا الكور ئمة اداد يتمي 
فوووي  ركوووات ا وسوووكنات ا وفوووي كالم وووا وسوووكوت ا مووواد   يوووة للووودرس الخالهوووي والمعنووووي والووووعةي 

يكوون هو ا الخلوق فوي ثالثوة  يقووا  نن  و و  موا والرشادي  يث كان الماا علي  عليه  السالا (
لودنيا موع مجموعوة مواةن كيوا يولد ويخرح من بةن امه فير  الدنيا ،ويوا يموت (لنوه يتور  هو   ا

ويتووابع  عليووه السووالا ( موعةتووه فيقوووا  فيعوواين ااخوور  و هل ووا ،ويوووا يبعووث  موون ال جووار والاووفائح
فيوور    كامووا لووا يراهووا فووي دار الوودنيا وهوود سوولا اا عوو  وجووا علووى ي يووى  عليووه السووالا( فووي ثووالث 

 يووه  ل  ع   او ال  س ووو  }ا فووي كتابووه العةوويفقوواا عوو  وجووا  ا(0101،الوووائلي ، 001 صمووواةن واموون روعتووه 
وهد سأا اإلماا موسى الكاةا  عليه السالا(علاو  ( 09 مرياك {ا  يا     ثو بع  يو  وا  ي  و   وتو مو ي   وا  ي  و   د  ل  وو  وا  ي  

،دات(  كامووا ، 91معووا   ص عووالمكا سوومال   ا نل وواا فقوواا كهوود يكووون سووماعا  ويكووون نل اموواو ويكونووا 
لا (  انوووا اهوووا البيوووت ة رنوووا اا مووون كوووا نجوووس فووون ن وهووواا رسووووا اا  اووولى اا عليوووه والوووه وسووو

 ، المجلسووي،01، ح391الاووادهون ن ا نةقوووا والعووالمون ن ا سووئلوا وال ووافةون لمووا اسووتودعوا(  ص
ا من القويا الخالهيوة التوي يتاو  ب وا امامنوا الكواةا  عليوه السوال ا  (وسو  نعرض هسم  ا 0894

  (و ل  لقار الب ث ال الي فأن الماا من ا ل    الخالق وب ر ل ينت ي ا
 الجهاد والشهادة

وا، بوا هوو فوي اداوا تفريوا الةاهوة فوي  ي المراتوا ادربوع المتمثلوة فوي  الج اد ل يعني القتواا دائم 
ق نما بالقلا، ج اد النفس والشيةان والكفار والمنافقين واه ا كان جنس الج اد فرض عين فإنه يت ق

 و باللسووان،  و باليوود، فعلووى كووا مسوولا  ن يجاهوود بنووول موون هوو   ادنوووالا و ن ا كووان الج وواد بووالنفس 
فرض كفاية فإن الج اد بالماا واجا على  اوح  هوواا  هوا العلوا ا ال قيقوة ادهوا هوي نن اإلسوالا 

ا هو السوالا وهنوا  الكثيور ل ي ب  القتاا ابتدا ،  ل   ن اداا في العالهات بين المسلمين وغيره
ون  ن ج  اه  و  }من اايات التي تعلمنا  ل  من ا هواا تعوالى سوب انه  ولا  وا ل   و ى اا ل وا ع  وك وت  ا و    وح ل  اجن  ف و لس 

ا ي وو}( وهورر القورنن الكوريا مبود  السولا العوالمي فقواا جوا وعوال10 ادنفواا ك { ياو ل والع   يعو م  الس و و  هوو  هو ن ون  
ووكووول   نووهو ن   ان  ية  الش وو ات  و  ةووووا خو ت ت ب عووو ول   ة  ف ووآك   سوولا  ال   ي  وا فوولووووا  دخو نوووم       ين     ا ال وو وووي       البقوور ك  {ينو ب ووم   و  دو ا ع 

هوا اإلماا عن جد  رسوا اا  الى اا عليه واله وسولا (  واوي  متوي بخموس بالسومع (او 019
ا يووا القياموة نل موا كوان  و قوا كا نعيا مسووالةاعة وال جر  والج اد والجماعة ( وي دثنا اإلماا في

ا  ر  بر  ب   كا   في سبيا اا ( وفي موضع  خر عن جد  رسوا اا  الى اا عليه واله وسلا(  نن فوق  
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 تووووووى يقتووووووا الرجووووووا شوووووو يدا  فووووووي سووووووبيا اا وفوووووووق كووووووا عقوووووووق عقوهووووووا   تووووووى يقتووووووا الرجووووووا ا وووووود 
 (  0101المجمع العالمي ، 008-009والديه( ص

 خوة في االسالم اال
 دث اإلماا ا د الناس فقاا   بسا اا الور من الور يا  علوا نن اا ت وت عرشوه ةوال  ل يسوكنه نل 
من  سد  نلى  خيه معروفا  و نفس عنه كربة  و  دخا على هلبه سرورا  وهو ا  خوو  والسوالا ( لقود 

 بة باإليمان لبنا  مجتمع االح كان اإلماا ي ث على تقوية ادواار ادخوية واإلنسانية وبنا  الم
متماس  هوي تربةه العقيد  الرو ية فقد سأا اإلماا موسى الكاةا  عليه السالا(ا د  ا ابه هوائال  
ن فقاا الرجا  فضا ما كان عليوه ا ود فقواا  عليوه السوالا   يا عااا كي  انتا في التوااا والتبار 

أمر بإخراح كيسه فيخرح فيفض ختمه فيأخو  مون (  يأتي   دكا عند الضيقة من ا  خيه فال يجد  في
 لوو   اجتووه فووال ينكوور عليووه ن هوواا الرجووا ل هوواا  عليووه السووالا( لسووتا علووى مووا   ووا موون التوااووا 

( لقود  راد اإلمواا الكاةا عليوه السوالا( مون  لو  0101،المجموع العوالمي ،018والضيقة والفقور( ص
 ة ا  ن يرسا اور  ادخو  والاداهة اإلسالمية الااده

 التواضع :الكبر و 
ويو  ل   ه و ن  ن  }يقوا اا سب انه تعالى  هود  ةالتاريخيو الماوادريو كر فوي (  03 الن وا ك {ين  ر  كب  سوت  المو  ا    

هبويح الوجوه ( فسولا عليوه ونو ا  هوا السوواد ،دمويا المنةور   ي مون ماا  عليه السالا ( رجوا اإل مر
ن عرضت له فقيا له كيا  بن رسوا ن  قياا ب اجة  ادثه ةويال  ثا عرض عليه نفسه في الو    عند

اا  تن ا نلى ه ا وتسأا عن  وائجه وهو نليو    ووح فقواا  عليوه السوالا ( عبود  مون عبيود اا و   
يوووا  خيووور اابوووا  ندا  عليوووه السوووالا ( و فضوووا ادديوووان  فوووي كتووواا اا وجوووار  فوووي بوووالد اا يجمعنوووا واه

 ، 08تنوا نليوه فيرانوا بعود ال هوو  عليوه متواضوعين بوين يديوه (  صاإلسالا ولعا الدهر يوردا مون  اجا
 خر  ما مون عبود  ل وملو   نخو   بنااويته  فوال يتواضوع نل رفعوة اا ول وفي هوا  ( ا0111،كاما

 نيا  والكبر فإنه ل يدخا الجنة مون كوان فوي ويقوا عليه السالا في الكبر يتعاةا نل وضعه اا( 
 مون  و    كبه اا في النوار علوى وج وه (كبر االكبر ردا  اا ،فمن نا عه ردا  هلبه مثقاا  بة من

تعةا في نفسوه لعنتوه مالئكوة السوما  ومالئكوة ادرض ومون تكبور علوى نخوانوه واسوتةاا علوي ا فقود 
ا (  نن 0111، كامووا،390 -318ضووادا اا وموون  دعووى مووا لوويس لووه ف ووو  عتووى لغيوور رشوود  ( ص

ا ول ينبت في الافا   ي الاخور ( فك ل  ال كمة تعمر في هلوا المتواضوع ال رل ينبت في الس 
ول تعمر في هلا المتكبر الجبار دن اا جعا التواضع نلة العقا وجعا التكبر من نلة الج ا ، لا 
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تعلووا  ن موون شووم  نلووى السووق  بر سووه سووجه ، وموون خفووض ر سووه اسووتةا ت تووه و كنووه وكوو ل  موون لووا 
 ا (0111،كاما ،398 ومن تواضع ا رفعه (  صيتواضع ا خفه اا

 الطمع
الةمع يعمي اإلنسان عن الاواا ويودي به  نلى ةريق ال ال  يكون الناس فيه  غنيا  ثوا بسوبا 
شرور  نفس ا ياب وا فقرا  فالةمع يكون لإلنسان مثا السوراا يوركض ويل وث ورا   فعنودما ياوا 

ن اإلسووالا يريوود  ن ي كووون الفوورد  مثولووة فووي الغنووى النفسووي ، هبووا الغنووى المووالي نليووه يجوود  سوورابا  واه
ماا  عليه السالا(  ليس  قا من لا ي اسا نفسه في كا يوا فأن عموا  سونا اسوت اد منوه يقوا اإلف

ن تجوود موون ا  ل ننس ب ووا تووأ يووا  ومخالةووة النواس والاه وان عموا سوويئا  اسووتغفر اا منووه وتواا اليووه و 
ا موون سووائرها ك ربوو  موون السووبال الضووارية ،وعليوو  باليووأس ممووا فووي عوواهال ومأمونووا  فووأنس بووه واهوور 

مت الةمع من المخلوهين فأن الةمع مفتاي ال ا واختالس العقا واختال  المرو ات  يدي الناس و  
 909 صوتوووودنيس العوووورض وجاهوووود نفسوووو  لتردهووووا عوووون هواهووووا فأنووووه واجووووا عليوووو  كج وووواد عوووودو  

 ( 0119،ال سني ،
 التسامح

جووو التسووامح والسووالا بووين المسوولمين، وبيوون ا  بووثنلووى  (وسوولالووه نو لى اا عليووه اوو دعووا رسوووا اا 
من مكارا ادخالق، فكان في تعامله مع المسلمين متسام ا   وجعله والشعوا وبين غيرها من ادما
وا  كوا   دق ول  }فوي كتابوه العةويا   تى هواا اا تعوالى وكوا  ع   يو    واو سوور  ج  ون    ن فوس  وا يوه  ل  ع  م  ور يص   ات  ن وع   م    
ن ين   م  ل وووي كوا  ب وووال مو   ووويا  ر   و    و ر  ع  ( وكوووان موووع غيووور المسووولمين ينةلوووق مووون هووو ا المبووود  009 التوبوووةك  {  

العةيا ليكراس هاعد  التوااا والتعاون والتعار  بين الناس، ولتكون العالهوة الةيبوة ادسواس الو ي 
 عدائوه الو ين نااوبو  العودا  كوان متسوام ا    توى موعه عالهات وماالح ادما والشوعوا، توبنى علي

وسووار اإلموواا علووى ن ووج جوود  رسوووا اا  نلووى  وود العفووو عوون  سووراها واللةوو  ب ووا واإل سووان نلووي اا
فيقوووا  هميووة كبيوور  للتسووامح والتاووالح والتووأل  بووين النوواس عةي  اوولى اا عليووه والووه وسوولا ( فووأ

كوان لوه علوى اا اجور فلويقا فوال يقووا ال مون عفوا   عليه السالا ( ينادي منوادي يووا القياموة ال مون
واالح فأجر  علوى اا ، والسوخي ال سون الخلوق فوي كنو  اا ليتخلوى اا عنوه  توى يدخلوه الجنوة 

 ( 0119 ،ال سني ،301،وما  اا ابي يوايني بالسخا  و سن الخلق  تى مضى ( ص
 االحسان 

اا اإل سوان وموا يتعلوق بوه فوي مائوة  وهد  كرا كتا اإل سان على كا شي  سب انه تعالىاا نن 
هووو اإلسووالا واإل سووان  تووهوهوو ا دليووا واضووح علووى  همي و ربعووة وتسووعين موضووعا موون القوورنن الكووريا
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ورو ه وكمالوه، ف وو  علوى مراتوا الودين، والمةلووا مون المسولا  ن ياوا نلوى هو   المرتبوة دن اا 
 نن ا عبووادا  يسووعون فووي  وووائج النوواس ،هووا   شووي  ويقوووا اإلموواا فووي  لوو  موور بووه وكتبووه علووى كووا

و التوودد للنواس ناو  فرح اا عنوه يووا القياموة (اامنون يوا القيامة ومن  دخا على م من سرورا  
يقوا الماا  علي  بالرفق فأن الرفق يمون والخورق شووا ،وان (  ا0111،كاما ، 311 صالعقا ( 

ووه وو}تعووالى عوو  وجووافووي الوور ق ،ان هوووا اا  الرفووق والبوور و سوون الخلووق يعموور الووديار وي يوود  ا و    ا ج 
موون اوونع اليوو   يجووري فووي الموو من والكووافر والبوور والفوواجر ،( 11الوور منك { سووانو    اإل   ل  ن   سووان     اإل  

بمعرو  فعلي  ان تكافئه وليست المكافأ  ان تانع كما انع  تى يكون ل  الفضا ،فأن انعت 
ةوووبى للمتوورا مين ،هووول  يقوووا الموواا فووي موضووع اخوور   و  كمووا اوونع فووأن الفضووا لووه بالبتوودا (

ن يووووا القياموووة ةووووبى للماووول ين بوووين النووواس  ولئووو  هوووا المقربوووون يووووا القياموووة ،ةووووبى كوووالمر ومي
للمة ر  هلوب ا اولئ  ها المتقون يوا القيامة ، ةوبى للمتواضعين في الودنيا ، اولئو  يرتقوون منوابر 

  ( 0119ي ،،ال سن 309  (المل  يوا القيامة 
 الكذب والخيانة

 نلا كو ا فوي  بشوع اوور  وهكو ا كوان الكو ا لمون وهو ك ا بادفعاا وهوا ال ور وشو اد  الو ور موا
 أموروكوا  ن  اللاوه ي و ن  ن   }   عتاد عليه  ساسا للخبائث با هوو  كبور  موا ادمانوة فقود هواا اا تعوالى في وا 

، فخيانة ادمانة ل يوجب او علي ا م من ولن يوفق اا خائنا (99 كسا الن  {ا هل    ات  نلى    ان  م  وا اد  د  تو   
و كبر الخيانوة هوي خيانوة اا ورسووله التوي هوي النفواق الخوالصا والريوا  بادعمواا وعودا  في مسعا 
 تومن عليه المر  من ماا  و عما يتكسا به  و يوثق منه عليه ، كوا  لو  مون الخيانوة ا   فة ما 

لو  ا ول تجوو   الخيانوة  ن ت ودث جليسو  ب وديث تكو ا عليوه فيوه وهوو ماود ق  با نن من  عةوا
 تووى موع مون خانوو  ا فوالم من هود امتوو ح الاودق و فوة ادمانووة بدموه ول موه و خوو  والكو ا الخيانوة 

وا قووت  ا او نووم  ن   ين     ال و  وا  ي     ا ي و}يقووا اا تعوالى فوي كتابوه العةويا   عليه لباه ، فال يعور  الكو ا والخيانوة
وو او ونوووكو اا و   وو ع  م  وينبوو  الموواا اووفة الكوو ا والخيانووة عوون الموو من فيقوووا  ( 008 التوبووة ك{ ين  ه  اد  الا 

سأا ها يكوون المو من بخويال فقواا نعوا هوا يكوون جبانوا فقواا نعوا هوا يكوون خائنوا  هواا ل ن  ين  
ي بون ابوي ةالوا  عليوه ثا هاا  ودثني ابوي جعفور بون م مود عون ابائوه عون ابيوه علو(وليكون ك ابا 

السووالا ( هوواا سوومعت رسوووا اا  اوولى اا عليووه والووه وسوولا (يقوووا  علووى كووا خلووة  يةووو  الموو من 
(  ي ان الموو من يتاوو  باووفات  سوونة او ا0111، كامووا ، 301 ص  ،لوويس الخيانووة والكوو ا (

 سيئة ال الك ا والخيانة فالم من ليرتضي ا لنفسه 
 الغيبة 
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يبة  هي  كر الم كور المسولا بموا لويس الغ  كور  ، والب توان     سولا فوي غيبتوه بموا فيوه مموا يكور  نشور  و  
فيه وهو الك ا في القوا عليوه ، والنميموة هوي نقوا الكوالا مون ةور  اخور لإليقوال بين موا ويعور  
ك روهوا  المعجا الوسية الغيبة على نن ا   ن ت كر   خا  من ورائه بما فيوه مون عيووا يسوترها ويسوو     

ي م ة ف ي نقا ال ديث على وجوه السوعاية و اإلفسواد إليقوال الفتنوة بوين شخاوين  و  كثور  و   ما الن م 
هووي موون ااثوواا الكبيوور  و المعااووي العةيمووة فووي اإلسووالا فعلووى المسوولا  ن ل يةلووا  خيووه فووي جميووع 

وهوود و فعلووه  و خلقووة  و بوودن  خوورين خلف ووا والنتقوواص موون ا فووي نسووا ول يوو كر عيوووا اااد ووواا 
ووكوا  ب ع ضووا   }هوواا تعووالى ك خيووه  يووث  جعووا اا سووب انه وتعووالى المغتوواا كأكووا ل ووا  و ل ي غ ت ووا  ب ع ضو

ي تووا  ف ك ر ه تومووو و و ات قووووا الل ووه  ن ن  الل ووه  ت ووو اا  ر   يووه  م  ووا    خ  وودوكوا    ن  ي أ كوووا  ل    وا       وويا  {  ال جوورات ك   يو     00 )
هووع فووي الرجووا و نووت فووي مووا فكوون للرجووا نااوورا  ويقوووا الرسوووا   اوولى اا عليووه والووه وسوولا(  ن ا وو

فوي  لو   عليوه السوالا ( اموايقووا اإل و  (0419، 3، ال نودي ح 991وللقوا  اجرا  وها عن ا(  ص
 ي بئس العبد عبد  يكون  ا وج ين و ا لسانين يةري  خا  ن ا شاهد  ويأكله ن ا غاا عنه نن  عة

ن ا ن شوور عبوواد اا موون  سوود  واه بتلووي خ لووه نن  سوورل الخيوور ثوابووا  البوور واسوور الشوور عقوبووة البغووي واه
تكوور  مجالسووته لف شووه اوهووا يكووا النوواس علووى منوواخرها فووي النووار نل  اووائد  لسوونت ا وموون  سوون 

 ا(0111، كاما 399-391يعنيه ( ص نسالا المر  تر  ما ل
 الصبر

هوو اراد  وع يموة وثبوات امواا ال يوا  واومود وسوالي  الابر في السالا ليس استسالا ويأس وانموا
وهود جعوا اا الاوبر اا سب انه وتعوالى  ةاا هنا  اما في ر مدليستةيع النسان التخلي عنه ما

يووا الاووابر وي يوود موون ثليمووت ن النسووان بالماووائا والمووراض والكوووارث ونقووص الر اق وغيرهووا لي
و ي   ش  ا ب  كو ن  و  بلو ن  ل  و  }ابه العةيا  سناته ويم و من سيئاته  يث هاا في كت و نا م  وو   و   الخ   قوص  ن  و   ول  الجو

وو وواد   ن  م  ووالث  و   س  نفوووواد  و   واا  م  وو ر  شاوووب  و   ت  را  م  وو    ا ن   ين     ال ووو ن  ري  اب  الا  وووا م  ابت و ا   ليوووه  ن  ا ن وواه  ا ا و ن ووون  وا الو ه وو ةو يب  ا 
وي   ل وع      ئ و وول ون  اجعوور   و ات  و  ل  ا ا  ووبا ر   ن  م  (ويقوووا  099-099 البقور  ك{ ن  دوو  ت والمو  او هوو    ئ وو  ول موة     ر  ا و    

ة وين ا الابر على  واا ين ا المعونة على هدر الم نالماا مستندا على كتاا اا سب انه تعالى 
  ابر على ةاعوة اا وااوبر عون وفي موضع اخر ا( 0111، كاما ، 394 صهدر المايبة (

ساعة  ،فما مضى من ا فليس تجد له سورورا  ول  نوا  وموا لوا يوأت  من وا فلويس معااي اا فإن الدنيا 
 ا (0111، كامووا ،399تعرفوه فأاووبر علووى تلوو  السواعة التووي  نووت في ووا فكأنو  هوود اغتبةووت ( ص

ولكووون  سووون الجووووار الاوووبر علوووى  لووويس  سووون الجووووار كووو  ال   ماا عليوووه السوووالا (ويواوووى اإل
 ( 0101،المجمع العلمي ،  031( صال  
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 بر الوالدين وحقوق الولد
فوي ن اوا  فضول ما فإن وه  اإلنسوانكوه، وم موا ج ود ادر نن للوالدين مقاما  وشأنا  يعج  اإلنسوان عون  

يبقووى هااوورا  من سوورا  عوون تاوووير جالل مووا و قا مووا علووى ادبنووا ، وكيوو  ل يكووون  لوو  وهمووا سووبا 
كووا مووا  مكن مووا علووى المسووتويين المووادي  قوود بوو ا الوالوودانف وجووود ، وعموواد  ياتووه وركوون البقووا  لووها

والمعنوي لرعاية  بنائ ما وتربيت ا، وت ماال في سبيا  ل   شد المتاعا والاوعاا واإلرهواق النفسوي 
والجسووودي وهووو ا البووو ا ل يمكووون لشوووخص  ن يعةيوووه بالمسوووتو  الووو ي يعةيوووه الوالداناول ووو ا اعتبووور 

ه الشكر وعرفان الجميا و وجا ل ما  قوهوا  علوى اإلسالا عةا هما عمال  جليال  مقدسا  استوجبا علي
ادبنا  لا يوجب ا د د على   د نةالها ،  تى  ن اا تعالى هرن ةاعت ما واإل سان نلي ما بعبادتوه 

 النسووا  {سووانا     ن   دين  ال ووالو  ب  يئا  و  ش وو ه  وا ب ووكو شوور  تو  ل  وا اا و  دو اعبوووو  }جووا وعووال وتو يوود  بشووكا مباشوور فقوواا
فضا ما يقرا به العبود نلوى اا بعود معرفوة بوه ،الاوال  وبور   وا اإلماا عن بر الوالدين ويق (31ك

وفوي موضوع  خور يجعوا اإلمواا ا( 0111،كاما ، 393الوالدين وتر  ال سد والعجا والفخر ( ص
عقوق الوالدين من الكبائر فيقوا  عليه السالا(  من اجتنا ما وعد اا عليه النار كفور عنوه سويأته 

ا كان م منا  والسبع الموجبات ،هتا النفس ال راا وعقوق الوالدين واكا الربى والتعرا بعود ال جور    
( وفوي موضوع 0119،الكلينوي،  119وه   الم انات واكا مواا اليتويا والفورار مون ال  و  ( ص

ين  ما  قوق الولد على الوالد (0101،المجمع العالمي ، 034 خر  من ا  ن والديه فقد عاه ما ( 
ن يتووو وح مووون امووور    ات ديووون وخلوووق و ات  سوووا ونسوووا  توووى يتربوووى الولووود التربيوووة  فعلوووى الرجوووا 

الاووال ة بعيوودا عوون دنووا   ادخووالق ومعوواير  ادلسوون و تووى ل يوو دي  لوو  نلووى عواهووا وخيمووة من ووا 
سومه وان ي ووتا ادا اعقووق الوالودين و ن يسوميه بأفضووا ادسوما   توى ل يعيور   اوودها   و موال   ب

 عليوه اإلمواا هواا و  سالمية وي وتا بتووفير ادكوا والشورا والملوبسبالتعاليا اإل عليا الولد من  اغر بت
 ت سوون (اوولى اا عليووه والووه وسوولا  لووى رسوووا اا يسووأا عوون  ووق ابنووه فقوواا ن جا  رجووا السووالا(

  ا(0111،كاما ، 311اسمهو و دبهو وضعهو موضعا   سنا  ( ص
 القناعة

، ولو كان هليال، و عدا التةلع نلى ما في  يدي ااخرين، وهي عالمة على هي الرضا بما هسا اا
علووى اإلنسووان  ن يقنووع بمووا هسووا اا لووه فيمووا يتعلووق بالوودنيا،  مووا فووي عمووا الخيوور  اوودق اإليمووانا و

 ن  إ  وا ف ودو و     ت وو  }وادعماا الاال ة فإنه ي رص دائم ا على الم يد من الخيورات، ماوداه ا لقولوه تعوالى 
(افالمسلا عندما يشعر بالقناعة والرضا بما هسمه اا له يكون غنيا 089 البقر ك  {و  ق  الت   اد  ر ال   ي  خ  

عوون النوواس،ع ي  ا بيوون ا، ل يوو ا د وود موون اا  مووا ةمووع الموور ، ورغبتووه فووي ال يوواد  يجعلووه  لوويال  نلووى 
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جوووو   وهووواا النووواس نن وووا ل لووو   ن كوووان فوووي يووود    ويقووووا اإلمووواا فوووي القناعوووة  النووواس، فاهووود ا لع توووه ا
مانفعت  وانت تعلا  ن ا جو   ولوكان في يد  ل ل   وهاا النواس نن وا جوو   ماضور  وانوت تعلوا  ن وا 

ن ا( 0111، كامووووا ، 391ل لوووو   ( ص   ننمووووا ينوووو ا المعونووووةو علووووى القوووووا ،علووووى هوووودر موووو ونت ا واه
 عليه ماا ويقوا اإل ا(0111، كاما ، 394 ص الضي  لين ا بالقوا فين ا ر هه معه في  جر  (

راد الغنووى بووال موواا ورا ووة القلووا موون ال سوود والسووالمة فووي الوودين فليتضوورل الووى اا فووي   من السووالا(
مسألته بأن يكما عقله فمن عقا هنع بمايكفيه ومون هنوع بموا يكفيوه اسوتغنى ومون لوا يقنوع بموا يكفيوه 

 ( 0101لمي ا،المجمع الع 080لا يدر  الغنى ابدا  ( ص
 لم الح

ثووووار العلمووووا ،وهو  الووووة  موووون الت وووووه   لوووواو اووووفةو ادنبيا ،وتوووواحو ادتقيا ،ود  ر والث بووووات عنوووود ادسووووباا يال  
لوووت و   وماوارتفعوووت مراتبووووهام اسووونه الم ر كات،فوووإ ا موووا اجتموووع للمووور  موووع العقوووا والعلوووا ال لووواو فقووود كمو

سون العموا  ي ينووه الر فق،وموا  وضوي    سن اإليمان  ي ينوه العلوا وموا   سون العلوا ي ينووه العما،وموا   
لا  نلى علاي   نلى شيش ن  الغضا نار  م رهة ،وجمر   متوه د  ،ل يةفئ ل يب ا سوو  و      ينو من    اه

وور عة ، ننمووا الش ووديدو الوو ي يمل وو  نفس ووه عنوود  لووا  معوو ا   بقووو   وعفووو مكل ووا  بمقوودر   ولوويس الش ووديدو بالا    
 ن يواووي ه بواووي ة   اوولى اا عليووه والووه وسوولا (موون الر سوووا الكووريا  نوواسوهد ةلووا ا وود الالغضوواا

وور   بموووارد ال كمووة،هاا لووه  ل                   جامعووة  لمعوواني الخير،وهاديووة  لمراتووا الر شاد،ومبا 
مواا الكواةا  عليوه السوالا( فقود كوان مضورا المثوا فوي وهد كان ال لا من ابر  اوفات اإلا(تغضا

نموا اه ليه ، ويافح عمن اعتد  عليه ولوا يكتفوي بو ل  و نسا   ه للغية وكان يعفوا عمن  لمه وكةم
نانيووة موون نفوسوو ا ،وهوود  كوور و بوو ل  روي الشوور واد ووكووان ي سوون ل ووا ويغوودق علووي ا بووالمعرو  ليم

واوويكا  نووي نبنائووه   عليووه السووالا( يا بنووي ك كثيوور  موون  لمووه وموون واووايا  د ا  ناواووالم رخووون 
لووى نى مكروهووا  ثووا ت وووا نوو ن اليمت فأسوومع ا وودها فووي ادنتوواكا   ا   ووا انتفووع ب ووا بواووية موون  فة

(  0101،المجمووع العلمووي ، 39نووي لووا اهووا شوويئا  فقبلوووا عوو ر  ( ص ليسوور  فأعتوو ر لكووا ، وهوواا ك ا
يضووا   المتكلمووون ثالثووة كفوورابح وسووالا وشوواجا فأمووا الوورابح فالوو اكر ا  موواا  عليووه السووالا( ويقوووا اإل

ما الشوواجا فالوو ي يخوووض فووي الباةووا ،ان اا  وورا الجنووة علووى كووا فووا    السووالا فالسوواكت،و  و موا
 هلووة المنةووق  لووا عةوويا يبووالي مووا هوواا ول مووا هيووا فيووه ( وفووي موضووع  خوور  بوو ي  هليووا ال يووا  ل

فعليكا بالامت فإنه دعة  سنة وهلة و ر وخفة من ال نوا ف اونوا بواا ال لوا فوإن بابوه و الاوبر 
ن اا  ع  وجا يبغض الض ا  مون غيور عجوا والمشوا  نلوى غيور  را ويجيوا علوى الووالي  ن واه

يكون كالراعي ل يغفا عن رعيته ول يتكبر علي ا فاست يوا من اا فوي سورائركا كموا تسوت يون مون 
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النوواس فووي عالنيووتكا ، واعلموووا  ن الكلمووة موون ال كمووة ضووالة الموو من ،فعلوويكا بووالعلا هبووا  ن يرفووع 
 (0101،المجمع العالمي ، 089 صغيبهو عالمكا بين  ة ركا ( ورفعهو 
  الحياء

 ن كوال من موا دال نلوى الخيور اوار  عون و  يمان عقيود  المسولا وهوواا  ياتوهيمان والال يا  من ال
يمان يبعث الم من على فعا الةاعات وتر  المعااي، وال يا  يمنع اا به الشر موبعد عنه، فال

للمنعا ومن التفرية في  ق  ي ال ق كموا يمنوع ال يوي مون فعوا القبويح  و  من التقاير في الشكر
 رسوا اا  الى اا عليه والوه  وسولا  هااوكما هوا  اتقا  لل ا والمالمة، ومن هنا كان ال يا  خيرا  

ن يمووان بضووع وسووبعون  و بضووع وسووتون شووعبة فأفضوول ا ل نلووه نل اا و دناهووا نماةووة اد   عووال  
ال يوا     (وسولا والوه الى اا عليه خر وهاا   وفي موضع  ( يمان وال يا  شعبة من الالةريق 

فيقوووا فووي ال يووا   ر ووا اا موون اسووت يا موون اا  ووق ال يووا  ف فووة  ( مووا اإلموواا ل يووأتي نل بخيوور 
الور س ومووا هووو  والوبةن ومووا وعووى  ي  ووو ( و كور الموووت والبلووى وعلوا نن الجنووة م فوفووة بالمكووار  

النار م فوفة بالش وات ( وفي موضع  خر   ن اا  ورا الجنوة علوى كوا فوا   بو ا هليوا ال يوا  و 
(ا ويقووا اإلمواا  ل تو ها  0101،المجمع العالمي ،90-90ل يبالي ما هاا ول ما هيا فيه ( ص

ال شوومة بينوو  وبووين  خيوو  ، وابووق  من ووا فووأن  هاب ووا  هوواا ال يووا  ( هنووا يجعووا اإلموواا ال يووا  هووو 
الوورابة بووين اداوودها  وادخوووان ويجعووا موون ال شوومة والوهووار وادخووالق العاليووة المسووتمد  موون القوورنن 

 الكريا والسنة النبوية هي الرابة ال ي يربة المسلمين فيما بين ا ا
 العدل 

مثوال فوي تةبيوق العودا، والمسولا مةالوا بوأن يعودا  لقد كان الرسوا   الى اا عليه والوه وسولا (
ننقاص الناس  قوه ا، وكما  الناس سوا   كانوا مسلمين  و غير مسلمين، فاا يأمر بعدامع جميع 

ووو اس  وا الن وووسووووبخ   ت  ل  و  }هووواا تعوووالىك  ( والعووودا عووود   نووووال من وووا العووودا بوووين 093 الشوووعرا ك  {اهو    يا ش 
فر ادموان المتخاامين و العدا في الميو ان و العودا بوين ال وجوات و العودا بوين ادبنوا  والعودا يوو 

وعر  بوالع   والفخوراو يعلون ال وا بوين النواس، وبوين ال واكا والم كووااو يمنوع  للضعي  والفقير، ويوش 
الكواةا  عليوه السوالا ( عون مواا اإل ي ودثناو  الةالا عن ةلموه وي موي ال قووق وادموال  وادعوراض

كووان فيووه ثووالث يووأمر بووالمعرو  ول ين ووى عوون المنكوور ال موون   لاووفات العووادا موون البشوور فيقوووا
فيما يأمر به عدا فيما ين ى عنه ،عالا بموا  عنه ،عدا ى نخااا رفيق بما يأمر به ،رفيق فيما ي

ويووأمر الموواا ال كوواا والسووالةين بالعوودا وال سووان فيقوووا  عليووه  يووأمر بووه عووالا بمووا ين ووى عنووه (
المواا عوادل كوان  السالا( كفار  عما السلةان ال سان الى الخوان(  وفي موضوع اخور  ا ا كوان
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،المجموع 339- 009له الجر وعلي  الشكر وا ا كان جائرا  كان عليوه الوو ر وعليو  الاوبر ( ص
 (0101لمي ،االع

 الحكمة 
ال كمووة هووي ارفووع المراتووا التووي يتواووا نلي ووا اإلنسووان هووي  رو  الوو ر  وغايووة الغايووات ف نيئووا  لموون 

القورنن  فوي كتابوهل وا هوو اا سوب انه تعوالى موا ماوادر ال كموة فوأوا ماودر  يتواا نلوى ال كموة 
 وعمووا الخيوورهووي معرفووة ال ووق الكووريا والووو ي المنوو ا علووى رسوووا اا  اوولى اا عليووه والووه وسوولا( 

ب ا يستشر  نلى عالا  رهى و سمى من ه ا و التي ي قق ب ا اإلنسان ننسانيته وهى الفضيلة العليا 
ي يوا  ب ا سائر الناس هي اجت اد بشوري هابلوة للخةوأ ال كمة البشرية التالعالا ال ي نعي  فيه 

ويقووا انما هي  كمة من لدن  كوياا نوالاوااا  ما ال كمة التي من عند اا ف ي ل تقبا الخةأ 
تقن وووا بقولوووه   ان النووواس فوووي ال كموووة رجوووالن ك فرجوووا مووواا الكووواةا  عليوووه السوووالا (فوووي ال كموووة اإل

 ا بسو  فعله ، فشتان بين ما ،فةووبى للعلموا  بالفعوا وويوا تقن ا بقوله وضيع واده ا بفعله ورجا 
خوور يقوووا  عليووه السووالا (    ل يغنووي عوون الجسوود ان يكووون ةوواهر   للعلمووا  بووالقوا ( وفووي موضووع 
عجبووتكا وهوود فسوودت هلوووبكا ، ومووا يغنووي  جسووادكا التووي هوود  تغنووي  اوو ي ا  وباةنووه فاسوودا  كوو ل  ل

ة ل تكونوووا كالمنخووا يخوورح منووه الوودهيق الةيووا ويمسوو  النخالووة ن تنقوووا جلووودكا وهلوووبكا دنسوو عوونكا 
،المجموووع  089-081 ص فوووواهكا ويبقوووى الغوووا فوووي اووودوركا ( كووو ل  انوووتا تخرجوووون ال كموووة مووون 

  ( 0101العلمي ،
 االرشاد 

لقد كان الماا يرشد الناس في جميع المور ويعلم ا كي  العتنا  بالا ة واداا الةعواا وغيرهوا 
 اولى اا عليوه والوه وسولا هواا رسووا اا  من واالرشادية  يوث يقووا فوي عود  مواضوع من المور 

ن ووى رسوووا اا و   تخللوووا فووإن شووي   بغووض نلووى المالئكووة موون  ن يووروا فووي  سوونان العبوود ةعامووا  ((
 ، 398 عووون ةعووواا وليموووة يخوووص ب وووا ادغنيوووا  ويتووور  الفقووورا  ( ص اووولى اا عليوووه والوووه وسووولا (

اكووووووا الةين،وفووووووت  يقوووووووا الكوووووواةا  عليووووووه السووووووالا (  اربعووووووة موووووون الوسووووووواس كو  ا (0111،كامووووووا
الةين،وتقليا الةافر بالسنان واكا الل ية ، وثالث يجلين الباركالنةر الى الخضر  والنةور الوى 

ماا ال مان ( و يقسا اإل0101،المجمع العالمي ،031 سن ( صالما  الجاري والنةر الى الوجه ال
 عليه السالا ( اجت دوا في ان يكوون  موانكا اربعوة سواعاتك سواعة لمناجوا   في اربع ساعات فيقوا

اا وساعة لمر المعا  وساعة لمعاشر  الخوان الثقات ال ين يعرفونكا عيوبكا ويخلاون لكا في 
وب ووو   السووواعة تقووودرون علوووى الوووثالث سووواعات  البووواةن ،وسووواعة تخلوووون فيوووه لووو اتكا فوووي غيووور م ووورا
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قوور ول بةوووا عموور فووأن موون  وودث نفسووه بووالفقر بخووا وموون  وودث ا بةوووا العموور ،لت وودثوا انفسووكا بف
ي رص ،اجعلوا لنفسكا  ةا  من الدنيا بأعةائ وا موا تشوت ي مون ال والا وموا ل يوثلا المورو    وموا 
لسر  فيه ،واستعينوا ب ل  على امور الدين ،فإنه روي كليس منا من تر  دنيا  لدينه او تر  دينه 

ويعةي الماا اهمية كبيور  للعفوو والتسوامح بوين النواس ( 0101،المجمع العلمي ، 039لدنيا  ( ص
فيقوا  ينادي مناد  يوا القيامة ك ال من كان له على اا اجر فلويقا ،فوال يقووا ال مون عفوى وااولح 

 (0101،المجمع العلمي ، 039فأجر  على اا ( ص
 المبادئ التربوية لإلمام الكاظم )عليه السالم(

اإليمووان بالقضووا  والقوودر ل يعفووي اإلنسووان موون المسوو ولية الموضوووعة عليووه موون اإلاووالي  -0
 وعما الخير وال سنات والبتعاد عن الم ارا 

 تعالى اإلنسان بين الجبر والختيار و عةا  العقا ليختارو لقد جعا اا سب انه  -0

فقسووا العقووا ربويووة نسوواني وةووري موضوووعه بةريقووة تهميووة كبيوور  للعقووا اإل موواا لقوود جعووا اإل -3
 هسمين هسا لعما الخير وادخر للشر وجعا لكا عما خير مرادفا  له من الشرا على

وضووع اإلموواا الكوواةا  عليووه السووالا( العووار  ا سووب انه وتعووالى فووي ارفووع و علووى مكانووا بووين  -4
  هرانها

يقربووه   كوود اإلموواا بةريقووة تربويووة علووى المعلووا  ن يسوواير الجاهووا ول ينا عووه  و يةوورد  ولكوون -9
 نلى نفسه نلى  ن يتعلاا

لمعلا الجيد  يث جعله في ثالث خااا هوي  ن يكوون ملموا  بوالعلا القد  دد اإلماا افات  -1
لووى هولووه نوان يت وودث عنوودما يكووون النوواس ب اجووة  ،الوو ي يسووتةيع  ن يجيووا بووه موون يسووأله

 ،وان يكون له الر ي السديد ال ي فيه خير ادمةا

ث ويتووابع وياووبر لياووا نلووى ال كمووة  و موون يعلمووه ال كمووة يواووي اإلموواا المووتعلا  ن يب وو -9
 كا الةرو  والاعاا امن رغا على ال

لقد  عةى اإلمواا  عليوه السوالا( للعموا  هميوة كبيور  ورئيسوية فوي ال يوا  وربوة العلوا بالعموا  -9
 فأوجا على العالا  ن يعما بعلمه ا

ه بالنوار وجعوا مون التواضوع لقد  واى اإلمواا  عليوه السوالا( بالبتعواد عون الكبور وهود ربةو -8
 الى الجنةنالسراح ال ي يدخا الفرد 

البتعوواد عوون  و ي ادخوور لقوود  ووث اإلموواا النوواس علووى التسووامح فيمووا بيوون ا والسووتمال لوور -01
 التنا ر والختال  وجعا للمترا مين والمال ين والمتواضعين مكانة عالية في الدنيا وااخر ا
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 ه المسلا في غيابه اابتعاد المسلا عن غيبة  خي -00
 القد ربة اإلماا القناعة بالعقا وجعا العقا هو ال ي ي دد هناعة اإلنسان في الدنيا -00
ه فقود لقد  كد اإلماا على ال لا في كا  هواله فقد كان مثال لل لوا فوي كوا اوفاته و  اديثو -03

 التي تعرض ل ا ولا يدعو على من ةلمو ا ابر على كا الةلا والمعانا 
لقد خص اإلماا ال اكا العادا بثالث خااا يتا  ب ا و مر السالةين وال كاا بالعدا  -04

 واإل سانا
لقووود اهوووتا اإلماا عليوووه السوووالا( باإلرشووواد وهووود كانوووت نرشووواداته ترشووود النووواس للواووووا نلوووى  -09

 السالا واإلنسانية ال ر  وهد جعا من القيا ادخالهية ال يا  المثالية للناسا
البار  والم ثر في بلور  فكر ادمة والبتعاد عن الشوب ات  الثرلمناةرات اإلماا  لقد كان -01

 والت امات التي كانت تثار ضد الفكر اإلسالمي 
لقووود كوووان اإلمووواا يقووووا بإرشووواد المسووولمين فوووي عاووور  وي وووافة علوووى القووويا وادخوووالق التوووي  -09

 يتا  ب ا القرنن الكريا والسنة النبوية الشريفة ا
 

 البحث  نتائج
موون القوورنن الكووريا والسوونة النبويووة الشووريفة وهووو المنبووع الرئيسووي    را فكووار  و   اإلموواا اسووتمد  -0

 للتعاليا السالمية 
 م ا في اعةا  المعلومات الرشادية للمجتمع السالمي  اثرلقد كان لالماا  -0

ض لوه رو  السياسوية التوي مور ب وا المواا وال اوار والسوجن الو ي تعور ةوال مون رغاعلى الو -3
 جداد     و ن ج والمدرسة التي سار علي ا نبا  استةال ان يكما الم

 والعلا والتعلا لقد فسر الماا واعةى اهمية كبير  للعقا  -4

 لقد ااغ اإلماا القيا ادخالهية بةريقة تاا نلى هلا المستمع باور  م ثر  وسلسة  -9

يا ادخالهيووة بووين نفوووس لقوود عمووا اإلموواا علووى ت قيووق  هوودا  الرسووالة المعنويووة وتثبيووت القوو -1
 كافةادفراد والمجتمعات البشرية 

ال فواة   واكرس اإلماا الكاةا  عليه السالا (ج ود  لبنوا  الجماعوة الاوال ة التوي ي ود  من -9
 على الشريعة اإلسالمية وبنا  ادمة

تاوود  لجميووع ادفكووار المضوواد   هوودلقوود عمووق اإلموواا ادسووس والعقائوود الفكريووة اإلسووالمية و  -9
 ا والدخيلة
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 التوصيات
 الن ا من افكار وارا  الماا الكاةا  عليه السالا( والتربويينيواى البا ث المختاين  -0

 هووواا  بنشوورعلوى اإلعالميووين  بووث روي التسووامح والتووآل  والتعبيوور عوون الوور ي والوور ي ادخوور  -0
 و كا اإلماا  عليه السالا(

الدراسووات   موونة بوودل  يدراسووموواا فووي المرا ووا الس الفلسووفة التربويووة لإلييواووي البا ووث بتوودر  -3
سووالمي موون هوويا ي مووا المجتمووع اإل تتوافووق مووع مووا الغربيووة التووي توودرس فووي مدارسوونا التووي ل

فكووار تربويووة مسووتمد  مون كتوواا اا وسوونة رسوووا اا  اولى اا عليووه والووه وسوولا(  خوالق و  و 
 واها بيته البرار واا ابه المنتخبين 

را  التربويوة فكوار وااادبالمودارس والجامعوات ادخو   يواي البا ث المرشدين التربويين في -4
 يةرشادللعملية اإل ةماا  عليه السالا (خدمالتي ناد  ب ا اإل

 المقترحات
 ماا الكاةا  عليه السالا (خالهي لإليقتري البا ث دراسة الفكر اد -0

 سالا(يقتري البا ث دراسة الفكر التربوي دا اا اإلماا موسى الكاةا         عليه ال -0

  عليه السالا (بن ال سين يد بن علي الخالد يقتري البا ث دراسة الفكر التربوي للش يد  -3
 المصادر

 القرآن الكريم 
ت وو  العقوووا عوون نا الرسووواادار الشوورق ا)مننن اعننالم القننرن الرابننع(ال رانووي ،ال سوون بوون علووى  -0

 ا ا 0818ابيروتا

دار التعوار  للمةبوعوات ا (0-0 حا معرو اسير  الئمة الثنى عشور اشال سني ،ها -0
 ا ا0119ا 9البنان بيروت اة

 مختار الا اي ا دار الكتاا العربي ا بيروت   د ، ت (  االرا ي ، م مد بن  بي بكر -3

 اا0811االقاهر  ا 0مرسي ا مد اتةور الفكر التربوي اعالا الكتا اة،سعدي  -4
سوالمي ال وديث اإلاالي في الفكر سماعيا علي ام تمر اتجاهات التجديد واإلن ،سعيد -9

 اا 0118سكندرية ا مار ا مكتبة اإلا

كتوواا التو يووود امةبعووة النجووو  االعوووراق اهنننن(583-503)ت,،م مووود بوون علوووى بوون ال سوووين الاوودوق  -1
 ا ا  0818ا
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 اا 0819االمةبعة الجديد  ادمشق ا  0عبد الدائا ،عبد اا اتاري  التربية اة -9
 اا0891، 0عة الستقالا الكبر ا ةعبدالغنيا التربية ومشكالت المجتمعا مةب،عبود  -9
 اا 0891ا مكتبة ادنجلو المارية ا  0عفيفي ، م مد هادي ا في  اوا التربية اة  -8

مجمووا اللغووة ا دراسووة وت قيووق   هيوور عبوود ا(م3001-هننن593)تا بوون فووارس ،  بووو ال سوون ا موود  -01
 اا0894ام سسة الرسالة ابيروت ا   0الم سن سلةان ا ة 

بووين الجوهووو والمة وور اترجمووة سووعد  هووران ا عووالا المعرفووة ا فووروا، اريوو ا النسووان  -00
 ا ا 0898الكويت ا

كامووووووا سووووووليمان ،م موووووود الجووووووواد االموووووواا المعجوووووو   ادار التعووووووار  للمةبوعووووووات ابيووووووروت  -00
 البنان دات(

كامووووا سووووليمان االموووواا موسووووى الكوووواةا بوووواا ال وووووائج ادار التعووووار  للمةبوعووووات ابيووووروت  -03
 ا ا 0111ا 0البناناة

ادار المرتضووووووىابيروت 0اة 0ي ااوووووووا الكووووووافي ا.هننننننن(529)تي ،م موووووود بوووووون يعقوووووووا الكلينوووووو-04
 اا0119ا

 االكافي ا دار المرتضى بيروت ا دات ( (اهن529)تالكليني ،م مد بن يعقوا  -09
 هو0413ا اموسسة الوفا  ابيروت 0ب ار النوار اةاهن(3333-هن3051)تالمجلسي م مد باهر -01
(ا  لمعاونيوه الثقافيوة للمجموع  04-9بيت ا عوالا  ل دايوة ا حالمجمع العالمي دها ال -09

 اا0101ابيروت /لبنان ا 9العالمي دها البيت ة
 اا0808م ليا م مد، مجلةا الفكر التربويا العدد الواا تونسا  -09
الموسوووي ،اووالح ن يراالفكوور التربوووي عنوود ال سوون الباووري ارسووالة غيوور منشووور  مقدمووة الووى  -08

 اا0111/ابن رشد االعراق ا جامعة بغداد

سووالمية فووي العووالا ادار ال ووادي للةباعووة والنشوور النااووري ، ا موود العووامري االمراهوود اإل -01
 اا 0111ا 0والتو يع اة

م سسووة الرسووالة  ا9ة ا3ح اكنوو  العموواا .هننن(913-هننن883)تعووال  الوودين علووي المتقووي ،ال نوودي -00
 هوا0419 ابيروت ا

 0ها البيوت ا دار المتقوين للثقافوة والعلووا ابيوروت اة  رات من  يا  الوائلي،الشي  ا مد ا ش-00
 ا ا0101
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امعجوا البلودان ادار بيوروت للةباعوة هنن(626)ياهوت ال موي ،ش اا الودين ابوو عبود اا -03
 ا ا0899والنشر ابيروت لبنان ا

 

 


